
4 Úvodník 

Vážení sympatizanti, čtenáři, kolegyně a kolegové, 

s dalším vypětím veškerého úsilí se nám podařilo dát dohromady Články, reportáže 
a příspěvky, které by mohly zaujmout svým obsahem a řešením jinak zřídka řešených 
problematik. Omlouvám se za zpoždění, které bylo způsobeno především bakalářský
mi zkouškami a následně prázdninami, kdy se většina z nás rozjela po zemích českých 
i do zahraničí. A proto nyní zkusíme ztracený čas dohnat, abyste Vy, čtenáři, neměli 
„skluz" v seznamování se s dalšími zajímavými pracemi. 

Můj předchůdce Olda Vondruška sliboval brzké spuštění webových stránek našeho 
časopisu. I zde zapracoval nedostatek času, ale již se zdárně blížíme do finále, kdy 
budeme moci představit SACRA ve virtuální podobě nejen knihovnám a katedrám 
religionistiky v České republice a na Slovensku, ale i běžnému uživateli internetu, 
pro kterého budou mít stránky a jejich obsah nějaký význam. Tímto bych rád podě
koval mé kolegyni Katce Kutrové za vynaložení úsilí o získání unikátní domény http: 
11 www.sacra.cz. Na těchto stránkách pak budete moci najít vše, co bylo již vydáno, a 
navíc i články, které se kvůli kapacitě tištěného vydání nevešly do uzávěrky. 

Protože SACRA není časopis, který by striktně dodržoval předem definované li
mity, ale snaží se přizpůsobit potřebám a nápadům jak členů redakční rady, tak i 
Vás, čtenářů, rozhodli jsme se pro toto číslo využít možnosti nahromaděných kratších 
úvah a eseji. A tak namísto ankety nabízíme „Koutek polemiky". Dále se můžete těšit 
na reportáž o knihovně z Finska a především na tři články, kterými nás zásobují stu
denti religionistiky, ale i jiných oborů (v rámci témat jejich bakalářské či magisterské 
práce). 

Tím vyzýváme i Vás, studentky a studenti z jiných oborů, fakult, univerzit, abyste 
posílali své práce a podělili se tak o výsledky svého bádání s ostatními. A můžete tak 
činit v průběhu celého roku, jsme tu pro Vás tři sta šedesát pět dní v roce. 

Vaše práce, připomínky a dotazy zasílejte na email: sacra@centrum.cz. 

Za redakční radu Luděk Žatecká 
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